หนา

ฉบับประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คณะนิติศาสตร รวมกับ สคบ. ขับเคลื่อนการทํางานดานการคุมครองผูบริโภค ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ  ม ครอง
ผู  บ ริ โ ภค สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน ไดมีการบันทึกขอตกลงความรวมมือการ
เฉพาะผูสำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคระหวางสองหนวยงาน
เฉพาะผู
ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม
2561 สำเร็จการศึกษาปร�ญญาตร�ทุกสาขา (ยกเวนสาขานิติศาสตร)
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จึงไดรวม
ประชุมเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีกรอบความรวมมือดังนี้
1. สงเสริมและสนับสนุน ใหมีการศึกษาและเผยแพรขอ มูลขาวสารประชาสัมพันธ เกีย่ วกับการคุม ครองผูบริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแกน
และประชาชนทั่วไป
2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
3. สรางและพัฒนาชมรมเครือขายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคผานชมรมเครือขาย
4. ดําเนินการจัดตั้งศูนยประสานงานการคุมครองผูบริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีคณะนิติศาสตรเปนผูดําเนินการ
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูด า นกฎหมายและการคุม ครองผูบ ริโภค แกนกั ศึกษาโดยคํานึงถึงแนวทางการพัฒนา
บุคลากรทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พรอมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ เสริมนิติทัศนะรับใชสังคมใหกับนักศึกษา คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป

เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559
เปดรับสมัครนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร ควา 2 รางวัล งาน KKU Show and Share ครั้งที่ 8

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตรนําโดย อาจารยดารณี ราชภูเขียว ผูชวยคณบดี
พรอมดวยทีมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมสงผลงาน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการแสดงความ
สําเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8th KKU SHOW and SHARE” ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
คณะนิติศาสตรไดสงผลงานเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ (1) ดานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ชื่อผลงาน : การบริหารการจัดการการศึกษา เพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (2) ดานสนับสนุนการบริหาร
วิชาการชือ่ ผลงาน : หองเรียนรูส ทิ ธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา : การสรางเครือขายคนรุน ใหมแหงสังคมเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยผลงาน การบริหารการจัดการการศึกษา เพือ่ การเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ไดรบั 2 รางวัล คือ
1. รางวัล Popular Vote
2. รางวัลชมเชยดานการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ในการจัดกิจกรรมในครัง้ นีม้ ไี ดมผี เู สนอผลงานรวม Show and Share ในรูปแบบโปสเตอร จํานวนทัง้
สิน้ 125 ผลงาน จากทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ผลักดันและสงเสริม
การพัฒนาตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนสูการเปนองคกรแหง การเรียนรู (Learning Organization
: LO) ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากร
คณะนิติศาสตรจึงไดสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจํา และมีการพัฒนาจนเกิดเปนวิธีปฏิบัติ
งานที่ดี พรอมทั้งกระตุนใหมีการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทํางาน อันจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อการผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มี
ความรูท กั ษะทางวิชาการและทักษะทีจ่ าํ เปนตอการประกอบวิชาชีพ มีนติ ทิ ศั นะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
รวมถึงการบริการวิชาการแกสังคมและการบริหารเครือขายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม มุงสูการเปนโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตใหมี
นิติทัศนะรับใชสังคมตอไป

เลาเร�่องกฎหมาย
เลาเร�่องกฎหมาย
คณะนิติศาสตร ม.ขอนแกน จัดเสวนาในรายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคม ในหัวขอ
“มาตรฐานสากลวาดวยการคุมครองแรงงานยุคเศรษฐกิจ ๔.๐

เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร รวมกับวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดเสวนาภายใตโครงการสงเสริมการ
เรียนรูแบบบูรณาการในรายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคม โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรภาครัฐ และภาคประชาสังคม เขารวมเสวนา ไดแก
๑) นายบัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ๒) นางสาวบุษยรัตน กาญจนดิษฐ นักวิชาการสถาบันสงเสริมภาค
ประชาสังคม ๓) นายชิตชัย สมอุปฮาต แรงงานจังหวัดขอนแกน ๔) นางพวงรัตน หาญสุรยี  ตัวแทนสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดขอนแกน
และ ผศ.ดร.วิษณุ สุมิตสรรค อาจารยประจําวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
ดําเนินการเสวนาโดย อาจารยสุวิทย กุหลาบวงศ อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร และอาจารยดารณี ราชภูเขียว ผูชวยคณบดีการเสวนา
ในครัง้ นีว้ ทิ ยากรไดนาํ เสนอประเด็นทีน่ า สนใจอาทิเชนสถานการณดา นแรงงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแกน ซึง่ พบประเด็นปญหาทัง้ แรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบ ความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ และบทบาทในการสงเสริมและบังคับใชกฎหมายกฎหมายแรงงาน รวม
ถึงการคุมครองแรงงานในยุค ๔.๐ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีผลตอลักษณะการทํางานและจางงาน เชน การใช Platform Economy ตางๆ
ทําใหแรงงานตองมี skill labourที่สูงขึ้น และการเขาสู smart city ของจังหวัดขอนแกน อีกทั้งการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหเกิดการขาดแคลน
แรงงานนอกจากนี้ยังเสวนาถึงการคุมครองแรงงานภายใตอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ซึ่งไมคุมครองแรงงานบางกรณี เชน
การรวมตัวของแรงงาน เปนตน รวมถึงบทบาทนักกฎหมายตอแรงงานในยุคเศรษฐกิจ ๔.๐
ทั้งนี้การจัดเสวนาในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบInteractive Learning ที่ทําใหนักศึกษาเขาใจแรงงานในมิติทางสังคม
เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศทีย่ งั่ ยืน นอกจากนีน้ กั ศึกษายังไดประเด็นในการคนควาอิสระ เพือ่ เรียนรูด ว ยตนเอง ผานประเด็นปญหาดานแรงงาน
ในสถานการณจริง สอดคลองกับการมุงใหผูเรียนศึกษาเรียนรูแบบ Multidisciplinary

คณะนิติศาสตร รวมกับ สมาคมสงเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม
จัดโครงการอบรมทางกฎหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร รวมกับสมาคมสงเสริมสิทธิมนุษยชนและ
สิง่ แวดลอม และมูลนิธนิ ติ ธิ รรมสิง่ แวดลอม จัดโครงการอบรมทางกฎหมายเพือ่ เสริมสรางศักยภาพชุมชน
ดานกฎหมาย โดยไดรับเกียรติจากนางสาวสุภาพร มาลัยลอย ผูจัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม และ
นายสุวิทย กุหลาบวงษ นายกสมาคมฯ เปนผูจัดการอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งนี้มีตัวแทนคณาจารยใหการ
ตอนรับและบรรยายในประเด็นทางกฎหมายไดแก อาจารยดารณี ราชภูเขียว ผูชวยคณบดี อาจารยปริศนา
คําชาย ผูชวยคณบดี และอาจารยกัญญารัตน โคตรภูเขียว โดยมีผูเขารวมเปนเครือขายชุมชน จํานวน ๓๐
คน จากหลากหลายพื้นที่ในภาคอีสาน ไดแก เครือขายจาก จ.ขอนแกน จ.อุดรธานี จ.มุกดาหาร จ.บุรีรัมย
จ.สกลนครและนักศึกษารายวิชางานชางและผังเมือง จากวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น จํานวน ๕๐ คน
การจัดอบรมในครั้งนี้วิทยากรไดเนนการสรางความเขาใจในนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมและ
แผนพัฒนาภาคอีสาน สิทธิชมุ ชนและความยุตธิ รรมดานสิง่ แวดลอม และการใชสทิ ธิในการรองเรียน การ
เขาถึงขอมูลขาวสารและสิทธิในการบวนการ EIA และ EHIA ทั้งนี้โครงการดังกลาวนับเปนการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และการบริหารเครือขายทางวิชาการ การสงเสริมการเรียนรูกับชุมชน เพื่อปลูกฝง
นิตทิ ศั นะและความรับผิดชอบตอสังคม และเครือขายชุมชนไดตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของตนในการใชกระบวนการทางกฎหมายเปนเครือ่ ง
มือในการสรางความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม และเกิดความรูความเขาใจดานกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการปองกันและคุมครองสิ่ง
แวดลอมในพื้นที่

รอบรั้วนิติศาสตร มข.
รอบรั้วนิติศาสตร มข.
ตัวแทนนักศึกษารวมกิจกรรมแขงขันตอบปญหากฎหมาย
งานรพีวิชาการ ประจําป 2561

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตรเขารวมแขงขันตอบ
ปญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําป 2561 ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)
ประกอบดวย และนายไกรศักดิ์ ศรีบญ
ุ เรือง นางสาวมัณฑิยา กุลสุวรรณ นักศึกษา
ชั้นป 4 ผูแขงขัน และนายสิทธิโชค สายเสมา และนายสหทรัพย วรินทรเวช นักศึกษา
ชั้นป 3 เปนผูเขารวมสังเกตการณ โดยมีอาจารยปริศนา คําชาย และอาจารยดารณี
ราชภูเขียว เปนที่ปรึกษา

หองเรียน 4.0 : เปลี่ยนหองเรียนเปนสนามแหงการเรียนรู

รายวิชา 777 210 กฎหมายวาดวยทรัพย โดย อาจารยบษุ กร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารยประจําวิชา จัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยใหนกั ศึกษาไดมสี ว น
รวมในการเลาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ไดพบเจอในชีวิตประจําวันใหเพื่อนๆ ฟงและตอยอดจากประเด็นที่เพื่อนเลา หรือ สรางเรื่องใหมในการเลา เพื่อฝก
ทักษะการฟงและการคิดวิเคราะห ใหสามารถนําทักษะดังกลาวไปปรับใชในทํางานดานกฎหมาย ทีน่ อกจากตองมีความรูท างวิชาการแลว ยังตองมีทงั้
ทักษะการพูด ทักษะการฟงและการคิดเชิงวิพากษดวยบรรยากาศ
การเรียนรูเต็มไปดวยความสนุกสนาน
คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจดั การเรียนการ
สอนทีม่ คี วามหลากหลาย บูรณาการและประยุกตเพือ่ ผลิตบัณฑิต
ใหตอบโจทยและสอดคลองกับทิศทางการปฏิรปู กฎหมายและงาน
ยุตธิ รรม และปลูกฝงเรือ่ งนิตทิ ศั นะ ระบบคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบกับกลยุทธการจัดการเรียนการ
สอนโดยใหอาจารยทาํ หนาทีเ่ ปน Interactive ควบคูก บั Information
อีกทั้งยังสรางพื้นที่การเรียนรูอยางสรางสรรคใหเหมาะกับการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีนิติทัศนะรับใชสังคม
ตอไป
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